
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Zápis č. 1 Dozorčí rady ze dne 27. 3. 2018
1: Kontrola plných mocí pro shromáždění SVJ
     Kontrolou plných mocí pro shromáždění SVJ, předaných vlastníky bytových jednotek, bylo zjištěno
následující:
- ve dvou případech chyběl podpis zmocněnce,
- jedna plná moc je neplatná, neboť zmocněnec se na schůzi nedostavil,
- na jedné plné moci je neplatný podpis zmocněnce,
- ve dvou případech je na plné moci podepsána jako zmocněnec jiná osoba, než zmocnitel uvedl.
     Na základě výše uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje, aby při přebírání plných mocí byla
věnována  zvýšená  pozornost  kontrole  správnosti  a  úplnosti  údajů,  v  plných  mocích  uvedených.
Závěrem  je  nutno  konstatovat,  že  zmíněné  nedostatky  by  neovlivnily  výsledky  hlasování  ani
neovlivnily schopnost shromáždění SVJ se usnášet.
                                                                                                                                                    Za DR
                                                                                                                                                    Ing. Bělohlávková
2: Kontrola úklidu
     V průběhu měsíce února byla provedena kontrola úklidových služeb. Zkontrolovány byly
všechny vchody v den provedení úklidu. Zjištěny byly nedostatky jako nedostatečně umyté 
dlaždice ve vstupním prostoru u schránek, v některých případech neotřená zrcadla a dveře 
výtahu.
Úklid nebyl prováděn pravidelně.
     Dále byla provedena kontrola venkovních společných prostor. Lze konstatovat, že velké 
travnaté
plochy byly pravidelně udržovány. Na podzim byly ořezány keře, ale nebyl proveden úklid 
ořezaných větví a shrabání listí pod keři. Nedostatečný je i úklid chodníků. 
Uvedené problémy byly projednány s panem Vodičkou a byla přislíbena náprava.

      Paukertová
3: Oprava autopřístřešků 
    Na shromáždění v prosinci 2015 se vlastníci vyslovili pro zachování přístřešků. V roce 
2016 byla odsouhlasena nezbytná oprava a vysvětlen postup. Opravy byly naplánovány na 
jaro 2017. Žádná firma se nepřihlásila na inzerát ani živnostník. Po doporučení řemeslníků 
od TJ Liboc, se dojednala dohoda na nezbytnou opravu patek sloupků. Na shromáždění byla 
odsouhlasena první etapa oprav kolem domů. Opravy započaly na jaře 2018 a oprava obnáší 
zpevnění nosných nohou. Konstrukce je samonosná a nízko ukotvená, musí se použít dražší U
profil místo L profilu.  Plánovaná cena je kolem 150 000 Kč. 

4: Kontrola provozu kanceláře SVJ
     Kontrola hotovostních plateb pokladnou. Kontrola internetového bankovnictví, stále zde 
probíhá kontrola další osobou z výboru. 

Stanislav Chalupa

          




